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Звіт  

про діяльність Наукової бібліотеки 

Вінницького національного медичного  

університету ім. М. І. Пирогова 

за 2020 рік 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 

 

Основне завдання на абонементах та в читальних залах полягало в забезпеченні 

повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного 

обслуговування користувачів. В зв’язку з карантинними заходами звичні та традиційні 

форми роботи частіше потрібно було поєднувати з дистанційними, розширюючи канали 

комунікації з користувачами. Проте, діяльність бібліотеки не була зупинена: ми пройшли 

через жорсткий карантин, працювали за змішаною формою й в онлайн-режимі. За умови 

дотримання всіх протиепідемічних заходів бібліотека постійно працювала для своїх 

користувачів, адже інформаційна підтримка навчального та наукового процесів в 

університеті, які нині здійснюються в дистанційному режимі, залишається в приорітеті. 
 

 2019 2020 ріст 

К-ть користувачів за єдиним реєстраційним обліком 11 883 10 798 -1 085 

К-ть користувачів, обслужених всіма структурними 

підрозділами 

32 465 21 387 -11 078 

Кількість відвідувань 363 151 129 839 - 233 312 

Кількість виданих документів 600 804 203 241 -397 563 

Кількість звернень до веб-ресурсів бібліотеки 60688 74258 + 13 570 

Кількість проведених масових заходів  165 46 - 119 
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Усіма підрозділами бібліотеки досягнуто наступних показників:  

Основні відносні середньостатистичні величини:      Навантаження на одного бібліотекаря:  

 - читаність – 18,8                                                       - користувачі – 268  

 - обертаність – 0,35                                                   - відвідування – 3246 

 - книгозабезпеченість – 53,8                                    - книговидача – 4 726 

 - відвідуваність – 12                     

 

    

            У зв’язку з 

епідеміологічною 

ситуацією у світі значно 

зменшився осінній набір 

іноземних студентів. У 

2020 р. на перший курс 

зараховано лише 306 ос. 

(282 медики, 13 

стоматологів та 

11 фармацевтів). В 

порівнянні з минулим 

роком це майже втричі 

менше. Загалом, на 

31.12.2020 року в 

бібліотека обслуговує 

2528 англомовних іноземних студентів. 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА 

 
 

Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова є невід'ємною частиною освітнього і 

культурного простору і займає особливе місце в інфраструктурі вишу, а її головними 

функціями були і є інформаційна, культурна та просвітницька. У роботі бібліотеки можна 

констатувати позитивну динаміку різноманітних форм соціокультурних заходів, що формує 

позитивний імідж і залучає нових користувачів. Відбувається стабільне розширення 

пріоритетів бібліотечної діяльності, особливо з використанням мережевих технологій, 

спрямованих не тільки на залучення користувачів в інформаційний та бібліотечний простір, 

але і на підвищення читацької активності та культури користувачів. Відділ культурно-

просвітницької діяльності нині сконцентрований на поглибленні інформаційно-

комунікаційної взаємодії, адже сьогодні саме у бібліотеці молодь може отримати необхідні 

інструменти для саморозвитку і має необмежений простір для ініціативи і творчості. 

Інтернет-технології, вебсервіси, мультимедійні ресурси активно використовуються у 

діяльності бібліотеки, особливо це актуально стало на час карантину. Від початку карантину 

робота культурно-просвітницького відділу перебазувалася повністю в мережу інтернет та 

здійснювалася в онлайн-форматі.  

 

Електронні виставки 
 

 

1. З любов’ю до бібліотеки [Електронний ресурс] : лонгрід / Я. С. Бондарчук, автор 

тексту О. В. Горбенко ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Режим доступу: 

http://project2089243.tilda.ws/ (дата звернення: 28.12.2020), вільний. – Назва з екрана. 

2. Гаврілова В. Ю. Людвіг Іванович Малиновський: хірург, земський лікар, 

організатор лікарської справи : до 145-річчя від дня народження [Електронний ресурс] : 

[електрон. виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. В. Ю. Гаврілова. 

– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3o2z55v (дата звернення: 28.12.2020), 

вільний. – Назва з екрана. 

3. Гулик І. В. Володимир Лис – письменник загартований журналістикою 

[Електронний ресурс] : [електрон. виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / 

підгот. І. В. Гулик. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/39Gcdnq (дата 

звернення: 28.12.2020), вільний. – Назва з екрана. 

4. Гулик І. В. Творець інтелектуального гумору, лицар українського слова : до 100-

річчя від дня народження Дмитра Білоуса [Електронний ресурс] : [електрон. виставка] : 

[cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. І. В. Гулик. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://bit.ly/3nZTMiu (дата звернення: 28.12.2020), вільний. – Назва з екрана. 

5. Дремлюга І. А. 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я [Електронний 

ресурс] : [електрон. виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. І. А. 

Дремлюга. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3oYuDq3 (дата звернення: 

28.12.2020), вільний. – Назва з екрана. 

6. Дремлюга І. А. 1 березня – Всесвітній день імунітету [Електронний ресурс] : 

[електрон. виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. І. А. Дремлюга. – 
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Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3itBhC7 (дата звернення: 28.12.2020), 

вільний. – Назва з екрана. 

7. Зелінська К. С. Йосип Антоній Роллє –громадський діяч, краєзнавець, письменник, 

доктор медицини і перший історик Поділля [Електронний ресурс] : [електрон. виставка] : 

[cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. К. С. Зелінська. – Електрон. текст. дані. 

– Режим доступу: http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Rollye.pdf (дата 

звернення: 28.12.2020), вільний. – Назва з екрана. 

8. Коваленко В. А. Меридіан здоров’я  [Електронний ресурс] : [електрон. виставка] : 

[cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. В. А. Коваленко. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Hrebet.pdf  (дата 

звернення: 28.12.2020), вільний. – Назва з екрана. 

9. Кравцова М. І. Людина, яка створює сучасний український світогляд [Електронний 

ресурс] : [електрон. виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. М. І. 

Кравцова. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3sDsToi (дата звернення: 

28.12.2020), вільний. – Назва з екрана. 

10. Кравцова М. І. Пастернак Борис Леонідович : до 130-річчя від дня народження 

[Електронний ресурс] : [електрон. виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / 

підгот. М. І. Кравцова. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3iq4H45 (дата 

звернення: 28.12.2020), вільний. – Назва з екрана. 

11. Кравцова М. І. Чехов Антон Павлович : до 160-річчя від дня народження 

[Електронний ресурс] : [електрон. виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / 

підгот. М. І. Кравцова. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3nXR4u3 (дата 

звернення: 28.12.2020), вільний. – Назва з екрана. 

12. Кравцова М. І. Юрій Ігорович Андрухович[Електронний ресурс] : [електрон. 

виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. М. І. Кравцова. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/2KwpYws (дата звернення: 28.12.2020), вільний. – 

Назва з екрана. 

13. Лазаренко Т. П. 16 жовтня – день здорового харчування [Електронний ресурс] : 

[електрон. виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. Т. П. Лазаренко. 

– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3sGiUP9 (дата звернення: 28.12.2020), 

вільний. – Назва з екрана. 

14. Лазаренко Т. П. Толерантність – шлях до гуманності [Електронний ресурс] : 

[електрон. виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. Т. П. Лазаренко. 

– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3qBJxmy (дата звернення: 

28.12.2020), вільний. – Назва з екрана. 

15. Лізановська Л. Ф. День українського добровольця [Електронний ресурс] : 

[електрон. виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. Л. Ф. 

Лізановська. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3o6D9C9 (дата звернення: 

28.12.2020), вільний. – Назва з екрана. 

16. Лізановська Л. Ф. Дивовижний світ фантастики Рея Бредбері [Електронний 

ресурс] : [електрон. виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. Л. Ф. 

Лізановська. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3p0uRN8 (дата звернення: 

28.12.2020), вільний. – Назва з екрана. 

17. Лізановська Л. Ф. Поетеса епохи [Електронний ресурс] : [електрон. виставка] : 

[cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. Л. Ф. Лізановська. – Електрон. текст. 
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дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3ivupnB (дата звернення: 28.12.2020), вільний. – Назва з 

екрана.  

18. Лізановська Л. Ф. Світ фантастики Айзека Азімова : до 100-річчя від дня 

народження [Електронний ресурс] : [електрон. виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова] / підгот. Л. Ф. Лізановська. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://bit.ly/3pb6H2s (дата звернення: 28.12.2020), вільний. – Назва з екрана. 

19. Лізановська Л. Ф. Ти знаєш, що ти – людина…: 85 ронів від дня народження В. А. 

Симоненка [Електронний ресурс] : [електрон. виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова] / підгот. Л. Ф. Лізановська. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://bit.ly/2LO0dIB (дата звернення: 28.12.2020), вільний. – Назва з екрана. 

20. Лозан Л. В. 16 жовтня – день алерголога [Електронний ресурс] : [електрон. 

виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. С. М. Лозан. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3sH4pKE (дата звернення: 28.12.2020), вільний. – 

Назва з екрана. 

21. Лозан С. М. Агата Крісті – королева детективу [Електронний ресурс] : [електрон. 

виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. С. М. Лозан. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/35U4LUt (дата звернення: 28.12.2020), вільний. – 

Назва з екрана. 

22. Лозан С. М. Бути людиною серед людей [Електронний ресурс] : [електрон. 

виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. С. М. Лозан. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/39ElbRW (дата звернення: 28.12.2020), вільний. – 

Назва з екрана. 

23. Мазур О. П. Вільгельм Мейер «Мірозданіе. Астрономія въ общепонятномъ 

изложеніи» : із рубрики «Перлини рідкісного фонду» [Електронний ресурс] : [електрон. 

виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. О. П. Мазур. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3sKPSOq (дата звернення: 28.12.2020), вільний. – 

Назва з екрана. 

24. Мазур О. П. Щира розмова старих лікарів [Електронний ресурс] : [електрон. 

виставка] : [cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. О. П. Мазур. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3qDN03W (дата звернення: 28.12.2020), вільний. – 

Назва з екрана. 

25. Мазур О. П. «AUTOGRÄPHUM» [Електронний ресурс] : [електрон. виставка] : 

[cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. О. П. Мазур. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://bit.ly/3o2Ve3E (дата звернення: 28.12.2020), вільний. – Назва з 

екрана. 

26. Мельник О. П. Орфанні хвороби [Електронний ресурс] : [електрон. виставка] : 

[cайт бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. О. П. Мельник. – Електрон. текст. дані. 

– Режим доступу: https://bit.ly/39NJv4b (дата звернення: 28.12.2020), вільний. – Назва з 

екрана. 

27. Юрчишина О. А. Світло душі Рудюка Максима Павловича : до 1000-річчя ректора 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова [Електронний ресурс] : [електрон. виставка] : [cайт бібліотеки 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / підгот. О. А. Юрчишина. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://bit.ly/2KwwAe9 (дата звернення: 28.12.2020), вільний. – Назва з екрана. 

28. Як знайти необхідну інформацію? : [можливості автоматизованого пошуку 

інформації] : презентація для аспірантів / Л. В. Сухарєва ; Бібліотека ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова. – 4-та ред., доповн. і оновл. – Вінниця, 2020. – 13 слайдів.  
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Робота клубів за інтересами 
 

 Основним завданням діяльності творчої студії «Вежа» є розкриття нових талантів, 

згуртування творчих студентів університету, організація їх дозвілля, обмін думками та 

досвідом. 32 учасники, 32 творчі особистості, які знайшли у студії затишок та підтримку. 

Кожна особистість прагне розкритися і реалізувати себе в цьому житті.  

На початку вересня було проведено опитування серед учасників студії «Яку роль у 

вашому житті відіграє «Вежа»?». Відповіді були дуже різноплановими від «…це додаткові 

бали у рейтингу» до «…на «Вежі» 

я вперше перестав почуватися 

самотнім», «…це можливість поділитися своєю 

творчістю з іншими людьми і отримати 

об'єктивні відгуки, тому що мені подобається 

спілкуватися з талановитими людьми і вони мене надихають, тому і почала писати на 

карантині, бо дуже сумувала за зустрічами «Вежі». «Мені подобається дружня тепла 

атмосфера, особливо коли приходиш після важкого дня і можеш просто відвести душу 

серед однодумців». При ослаблені карантину зал коворкінгу щочетверга заповнювався 

сміхом та енергією. Кожна зустріч - це нові знання та навички, до якої потрібно було 

проводити повноцінну підготовку по темі. А тем для обговорення було надзвичайно багато, 

про все що хвилює та цікавить сучасну молодь: життя та творчість письменників, 

художників та музикантів, «Історичний ракурс українського правопису», «Що таке 

патріотизм і націоналізм?», «Гендерна 

нерівність і гендерне насильство у 

суспільстві», «Чоловіча емансипація як 

реальність сучасності», «Фемінізація в 

українській літературі» і т.д.  

Кожен останній четвер місяця 

проводилися літературні читання під назвою 

"Вільний мікрофон", які надають можливість 

презентувати твори своїх колег у власній 

інтерпретації.  

Коли студенство перейшло на 

дистанційне навчання, студія працювала 

онлайн. Інколи вдавалося проводити реальну 

зустріч в симбіозі з онлайн-конференцією на 

платформі «Microsoft Teams» в Office 365. А 

в Telegram-групі студентської творчої студії 

«Вежа» на початку весни розгорнулася справжня дистанційна групова психологічна терапія. 

Це було пов'язано з ситуацією самоізоляції, яка для деяких творчих особистостей стала 
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справжнім випробуванням. Психологічна підтримка керівником та іншими членами студії 

надавалася за допомогою телефонних або ж чат-бесід. 

18 вересня було організовано професійний 

запис пісні до Всеукраїнського дня бібліотек у студії 

звукозапису Вінницького молодіжного центру 

«Квадрат». Вежівці Паша Іщук та Олександра 

Дідківська разом з методистом бібліотеки ВНМУ 

спробували себе у ролі професійних музикантів. 

Результатом спільної роботи став відеоролик  

https://bit.ly/2IWE8Ws  

Після завершення конкурсу «Поетичні віражі» 

проведено низку занять з поліпшення навичок 

артикуляції, сценічного мовлення та риторики. На 

прохання гуртківців проведилися й індивідуальні  

онлайн-заняття.  

Учасники творчої студії "Вежа" з нагоди різдвяно-новорічних свят записали 

зворушливе відеопривітання з різних куточків України, де перебувають на дистанційному 

навчанні: Одеси, Рівне, Ужгород, Харків, Київ, Чернігів.  

https://bit.ly/3nYg44s  

 

Протягом року «Клуб любителів художньої літератури» читачів сучасними 

літературними творами. Бібліотечний фахівець абонементу художньої літератури при 

комплектуванні фонду періодично переглядає сайти, що відображають в тій чи іншій мірі 

попит на художню книгу, особливо на твори сучасних авторів, аналізує рейтинги та рецензії, 

які публікуються в періодиці. Протягом року в «Клуб» надійшло 126 видань різних жанрів.  

 

 

КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОБЛІК ФОНДУ 

 

Загальний фонд бібліотеки на 31.12.2020 р. становив 580 302 прим. видань в т. ч. 

цінний і рідкісний фонд – 3247 прим., обмінний фонд – 430 прим. Література медичної 

тематики складає 477 789 прим., що становить 82,3% від загального фонду. Із них наукових 

видань 216 138 прим. (37,2%) та навчальних 196 828 прим. (34%.). Крім того, бібліотека 

нараховує 107 018 прим. періодичних видань. 

 

https://bit.ly/2IWE8Ws
https://bit.ly/3nYg44s
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У 2020 р. згідно плану закупівель за кошти університету було придбано 11 172 прим. 

сучасної навчальної та наукової літератури. Це склало 80% усіх отриманих видань. Загальна 

кількість отриманих у звітному році документів 13 927 прим., це на 2647 прим. більше ніж у 

2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2020 р. університетських коштів було використано більше на 1 942 970 грн. 

Зростаюча вартість видань відобразилася на загальній кількості придбаних видань. 

Незважаючи на це використання університетських коштів було ефективним. Коефіцієнт 

оновлюваності у 2020 році становить 2,4%.  
 

Крім оновлення фонду сучасними вітчизняними виданями значна увага приділялася 

комплектуванню фонду виданнями англійською мовою. У зв'язку зі стійкою динамікою 

щодо збільшення кількості іноземних студентів, у звітному році пріоритетним напрямком 

комплектування була англомовна література. Продовжуючи співпрацю з видавництвом 

«Ельзевір», отримали 813 прим. сучасної медичної літератури, останніх років видання. 

Кількість придбаних книг вітчизняних видавництв збільшилася на 6668 прим. У 2020 р. 

надходження  літератури іноземною мовою склали  69 % від загальної кількості отриманої 

літератури.  
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 Поповнення фонду відбувалося також від кафедр університету: у 2020 р. отримано 

613 прим. нових видань, виданих викладачами кафедр. Внаслідок заміни книг, втрачених 

читачами, отримали 384 прим., в дарунок від співробітників університету та Національного 

музею Голодомору-геноциду – 216 прим. 
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Показники фонду надходження за 2019-2020 рік 

 

   

   

Неопубліковані видання :   

              - авторефератів  –    471 прим.                                                                                                                                                                              

              - дисертацій        –  19  прим. 
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ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

 

Бази даних бібліотеки 

Одним з важливих напрямів діяльності бібліотеки є наповнення Електронного 

каталогу. ЕК складається з 7 БД та налічує 417 889 записів. Поповнення протягом звітного 

періоду складає 9 450 записів. 

 

 
 

 

Інституційний репозитарій 
 

У 2020 році продовжувалося редагування матеріалів і колекцій Інституційного 

репозиторію. На сьогодні фонд ІР містить 4630 документів. Протягом року цей показник 

збільшився на 768 од. Інформаційно-бібліографічний відділ регулярно поповнює окремі 

фонди: «Патенти» - 1732 патенти (показник збільшився на 351 од.); «Дисертації», які 

захищені науковцями університету - введено 110 дисертацій (показник збільшився на 14 од.).  

Колекція «Наукова бібліотека» містить 126 документів (показник збільшився на 9 од.).   

Веб-сайт бібліотеки 

Одним із сервісів, що дає можливість розширити співпрацю бібліотеки із 

користувачами, представляти електронні продукти, послуги та сервіси, своєчасно 

інформувати про всі аспекти діяльності та здобутки бібліотеки, сприяюти широкому 

висвітленню її діяльності є вебсайт бібліотеки. 

За 2020 рік сайт відвідало 18 762 ос., які здійснили 26 709 сеансів та переглянули 48 798 

сторінок.   
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Бібліотека в соціальних мережах 

Бібліотека ВНМУ активно пропагує бібліотечно-інформаційні продукти та послуги на 

власних сторінках у Фейсбуці, Інстаграм, Ютубі. Присутність бібліотеки в соціальних 

мережах дозволяє рекламувати себе як культурно-освітню установу, поширювати 

інформацію про заплановані події та ті, що вже відбулися, ділитися з користувачами 

успіхами та досягненнями бібліотеки.  

Наукова бібліотека ВНМУ у Facebook. З кожним роком кількість наших підписників 

збільшується. Цього року приєдналося більше 60 нових фоловерів. Не щоденно, але хоча б 

через день поширювали дописи, повідомлення, інформацію, які могли б зацікавити читача 

(за рік близько 160 постів). 

Протягом року в Instagram представлено 23 дописи, на які відреагувало 1340 

користувачів  Instagram та отримали  8104 вподобань. 

 У 2020 році на Ютубканалі наукової бібліотеки ВНМУ було опубліковано 8 

відеороликів. Найпопулярнішим стало музичне вітання до Всеукраїнського дня бібліотек 

від студентів та бібліотекарів ВНМУ https://youtu.be/5BCmvz42BIg. З моменту публікації (28 

вересня 2020 р.) це відео має 180 переглядів.  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5BCmvz42BIg
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             НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Головною подією 2020 року була реалізація проєкту  

«ВІННИЦЯ – МІСТО ПОСЛІДОВНИКІВ М. І. ПИРОГОВА» 

 та видання однойменної монографії. 

 

У 2020 р. Наукова бібліотека ВНМУ ім. М.  І. Пирогова працювала над реалізацією 

проєкту «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова» (видання однойменної книги).  

Книга обсягом 440 сторінок надрукована накладом 500 примірників, містить матеріали про 

43 персоналії, ілюстративний матеріал історичного періоду та сучасності, деякі світлини 

надруковано вперше.  

 Видання «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова» 

висвітлило сторінки історії медицини Вінниці, біографії, 

лікарську та громадську діяльність видатних лікарів зокрема, 

викладачів та випускників університету, які мешкали та 

працювали у Вінниці в останні 200 років та зробили вагомий 

внесок у розвиток охорони здоров’я Вінниці, України і всього 

світу. Знайомить з пам’ятними місцями та архітектурною 

спадщиною, що пов’язані з життям та діяльністю визначних 

лікарів, а також пам’ятниками та меморіальними дошками на 

їхню честь.  

В основу зібраних досліджень покладені достовірні факти: 

архівні матеріали, колекції рідкісних і цінних видань, енциклопедична та довідкова 

література, періодичні видання, тощо. Окрім книг, збірників та матеріалів різних архівів, 

музеїв і бібліотек значну роль у створенні видання відіграли спогади членів родин лікарів. 
 

У 2020 році серію «Вчені нашого університету» доповнило 

нове бібліографічне видання. До ювілею професора І. І. Незгоди, 

завідувачки кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова підготовлено біобібліографічний покажчик «Серцем, 

розумом, душею». У покажчику було представлено автобіографічні 

та біографічні матеріали.  

Підготовлено біобібліографічний 

покажчик «Професор Олександр 

Олександрович Савостьянов (1871–

1947)», який започаткував серію 

біобібліографічних покажчиків «Історія 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова». Сторінки покажчика знайомлять з 

життєписом, науковим доробком та громадською діяльністю О. О. 

Савостьянова –.визначного науковця, ботаніка, професора та 

першого завідувача кафедри біології Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова, його внеском у 

розвиток біологічної та агрономічної науки краю, у становлення 

краєзнавства Поділля.   
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Календар знаменних і пам’ятних дат «Вінниччина медична – 

2021» присвячений ювілярам та визначним подіям 2021 р., які є  

історією медицини Вінницького краю. До видання увійшли біографічні 

статті про медиків уродженців Вінниччини, і тих, хто своїм життєвим 

шляхом та працею, окремими епізодами своєї професійної діяльності 

пов’язані з  краєм. Календар містить також інформацію про ювілеї 

лікувальних, оздоровчих та навчальних медичних закладів Вінниччини 

2021 року з давнини до сьогодення; перелік Всесвітніх днів та 

професійних свят, пов’язаних з освітньою, медичною та 

фармацевтичною галузями; іменний покажчик ювілярів. Інформація 

супроводжується бібліографічними джерелами та ілюстративними 

матеріалами, поезіями ювілярів та поетів Вінниччини. 
 

Підготовлено календар знаменних і  пам’ятних дат «ВНМУ ім. 

М. І. Пирогова: ювілеї, події, дати – 2021». Календар містить 

обширну біографічну довідку на кожного ювіляра, список літератури, 

фото, а також ілюстрації до кожного календарного місяця та поезії 

науковців, випускників та співробітників університету. 
 

Ддо 100-річчя ректора ВНМУ ім. М.  І. Пирогова М. П. Рудюка 

(13.08.1920–10.07.1970) підготовлено електронну виставку «Світло 

душі Рудюка Максима Павловича». Перебуваючи на посаді 

ректора (1967-1970),  М. П. Рудюк зробив вагомий внесок у 

розбудову ВНМУ ім. М. І. Пирогова, у розвиток медичної 

науки і практики. Він був талановитим організатором і 

педагогом – мудрим і виваженим, чуйним, скромним і 

доброзичливим.   

Підготовлено та надіслано матеріали до Національної 

медичної бібліотеки України до видання «Імена в медицині 

у відгомоні часу» на 2021 рік та матеріали до ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва до видання 

календаря знаменних пам’ятних дат на 2021 рік.  

На основі матеріалів фонду рідкісних і цінних видань бібліотеки ВНМУ підготовлено  

статтю  «Іполит Дмитрович Купріянов: лікар, науковець, театрал» про уродженця 

Вінниці, доктора медицини (1890), військового медика, бактеріолога, організатора охорони 

здоров’я. У статті «О. Ю. Новицький – асистент кафедри біології Вінницького 

медичного інституту», досліджено життєвий шлях вченого, проведено аналіз його 

наукового доробку.  
 

    Перелік видань та публікацій 
 

Видання, інформаційні листи 

1. Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ м. Вінниці за 2019 рік / метод. центр бібліотек ВНЗ 

м. Вінниці, бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Я. С. Бондарчук, М. І. Мельник ; 

відп. за вип. Н.  М. Кравчук. – Вінниця, 2020. – 40 с. 

2. Бібліокур’єр [Електронний ресурс] : інформ. лист нових надходжень бібліотеки 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. У 9 вип. / Г. А. Біловус. – Вінниця, 2020. 

3. Бібліопростір : інформаційний вісник методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. 

Вінниці / відп. за вип. Н.  М. Кравчук ; гол. ред. М. І. Мельник ; ред. Я.С. Бондарчук ; 
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бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – Вип. 9. – 23 с. – Режим доступу : 

http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Biblioprostir-9-2020-2-na-sajt.pdf 

4. Бібліотека – місце традицій, простір іновацій : матеріали наук.-практ. конф. / метод. 

центр бібліотек ЗВО м. Вінниці, Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад. М. І. 

Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2020. – 52 с. 

5. Бібліотечний менеджмент в контексті нового часу : аналіз опитування / метод. 
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13. Сухарєва Л. В. Соціальна фармація : тематич. список літ. / Л. В. Сухарєва ; 
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матеріали наук.-практ. конф., Вінниця, 9 грудня 2020 р. / метод. центр бібліотек ЗВО м. 

Вінниці, Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. 
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http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/materiali-konferentsiyi-2.pdf   

2. Гулик І. В. Онлайн-форми та складові успіху соціокультурної  діяльності бібліотеки 
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      4. Мельник М. І. «Уміє слово мудре печаль лікувати» / М. І. Мельник // Медичні 

бібліотеки України: досвід, традиції, інновації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 20-21 травня 2020 р.) / Ред. кол. : Т. А. Остапенко, І. В. Киричок, Н. М. Бортняк [та 
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Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова / Я. Бондарчук  //  
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Бібліопростір : інформ. вісн. метод. об’єднання б-к ЗВО м. Вінниці / Наукова бібліотека 
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звернення: 10.01.2021), вільний. – Назва з екрану. 

4. Коваленко В. Використання тайм-менеджменту в бібліотеці / В. Коваленко // 
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Бібліопростір : інформ. вісн. метод. об’єднання б-к ЗВО м. Вінниці / Наукова бібліотека 
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2. «Місто послідовників Пирогова»: у Вінниці презентували книгу про історію місцевої 
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на версії, датов.: 14.12.2020. 

16. У Вінниці презентували книгу про історію місцевої медицини [Електронний ресурс]  

// vinbazar : [вінниц. бізнес портал]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
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https://bit.ly/3hKlcr9 (дата звернення: 05.01.2021), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 

версії, датов.: 14.12.2020. 

17. У Вінниці презентували книгу про Пирогова [Електронний ресурс] //  Місто : 

[вебсайт]. – 2020. – 14 груд. – Електрон. газ. – Режим доступу: https://bit.ly/2JKp0MC (дата 

звернення: 05.01.2021), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 14.12.2020. 

18. У Вінниці презентували книгу «Вінниця – місто послідовників М.І Пирогова» 

[Електронний ресурс]  // Моя Вінниця = My Vin : [вебсайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://bit.ly/3nVPWrI (дата звернення: 05.01.2021), вільний. – Назва з екрана. – Опис 

заснов. на версії, датов.: 10.12.2020.  

19. Федоренко О. У Вінниці презентували книгу про історію медичної галузі 

[Електронний ресурс] / О. Федоренко // Суспільне. Новини : [вебсайт]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: https://bit.ly/38V9zJW (дата звернення: 05.01.2021), вільний. – Назва з 

екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 14.12.2020.  

20. Цікаві факти з життя та секрети лікарської практики: у Вінниці вийшла книга про 

видатних медиків [Електронний ресурс]  //  Вінниц. міська рада : офіц. сайт.  – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3hK24tl (дата звернення: 05.01.2021), вільний. – 

Назва з екрана. 

21. «Час змін» з Ольгою Юрчишиною [Електронний ресурс] : [бесіда на Вінниц. радіо 

«Місто над Бугом – 101,8 FM» про книгу «Вінниця – місто послідовників Пирогова», яка у 

листоп. 2020 р. побачила світ] // YouTube. – Режим доступу: https://bit.ly/3qeQABg (дата 

звернення: 28.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана. 

22. Шуткевич О. У Вінниці презентували книгу про Миколу Пирогова і його 

послідовників [Електронний ресурс] / О. Шуткевич // День. – 2020. – 14 груд. – Електрон. газ. 

– Режим доступу: https://bit.ly/2JpIshv (дата звернення: 05.01.2021), вільний. – Назва з екрана. 

23. Шуткевич О. 43 історії на 435 сторінках: унікальну книжку про видатних лікарів – 

від часів Миколи Пирогова і до сьогодення – презентували у Вінниці [Електронний ресурс] / 

О. Шуткевич // День : [сайт одноймен. щоден. Всеукр. газ.]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://bit.ly/3hrIUZ9 (дата звернення: 28.12.2020), вільний. – Назва з титул. екрана. 

 

 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Діяльність Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова планомірно рухається на 

шляху модернізації бібліотечних процесів відповідно до вимог та трендів сучасного світу. 

Нові освітні вимоги та стандарти, зростання ролі та актуальності принципів науки в 

навчальному процесі, швидкий розвиток інноваційних технологій та інші характеристики 

впливають на визначення характеру діяльності бібліотек ЗВО. Важливу роль у становленні 

професійної діяльності на визначених етапах належить методичній діяльності, яка 

відбувається на рівні бібліотеки, в рамках співпраці фахівців МО бібліотек ЗВО м. Вінниці та 

в рамках фахових зустрічей Всеукраїнського рівня шляхом долучення до проєктів ГО 

«Українська бібліотечна асоціація». 
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Робота бібліотеки як методичного центру бібліотек ЗВО 
 

До методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниця входять шість бібліотек 

провідних закладів вищої освіти міста, а саме: 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова; 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 

Вінницького національного аграрного університету; 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ; 

Вінницького національного технічного університету; 

Донецького національного університету імені Василя Стуса; 

Бібліотека Вінницького кооперативного інституту в 2020 р. вийшла із складу 

методичного об’єднання. 

 

 

Питання, які розглядалися на засіданнях ради методичного об’єднання 
 

Засідання 1. Лютий 

1. Аналіз діяльності бібліотек МО за 2019 рік 

2. Підготовка, обговорення та планування проведення:  

- LIB-coaching «Професійний успіх сучасного бібліотечного фахівця» 

- Flash-семінару «Бібліотека в сучасному форматі: професійні ідеї, сучасні проекти» 

Stem-cемінару «Наукометричні та бібліометричні дослідження в роботі бібліотек 

ЗВО» 

3. Обговорення проведення Другої бібліотечної Школи медійної грамотності «Я – 

блогер» 

4. 

 

Обговорення проведення Конкурсу «Бібліотека – інформація, знання, успіх» 

(створення постерів до Дня знань) 

- Положення Конкурсу 

- Організація тренінгів  

5. Інформація про участь працівників бібліотек ЗВО у Всеукраїнських заходах 

6. Організація проведення лабораторії професійної майстерності з обміну досвідом  

«Бібліотечна співдружність та творчий взаємообмін» 

7. Розгляд питань, які потребують спільного узгодження і вирішення 

Засідання 2. Травень 

1.  Підведення підсумків проведення: 

- LIB-coaching «Професійний успіх сучасного бібліотечного фахівця» 

- Flash-семінару «Бібліотека в сучасному форматі: професійні ідеї, сучасні проєкти» 

- Stem-cемінару «Наукометричні та бібліометричні дослідження в роботі бібліотек 

ЗВО» 

Другої бібліотечної Школи медійної грамотності «Я – блогер» 

2.  Підготовка до проведення науково-практичної конференції «Бібліотечний 

менеджмент в контексті нового часу» 

3.  «Електронна бібліографія: сутність та специфіка» 
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4.  Інформація про участь працівників бібліотек ЗВО у Всеукраїнських заходах 

5.  Розгляд  питань, які потребують спільного  узгодження і вирішення 

Засідання 3. Грудень 

1. Звітність бібліотек МО про роботу за 2020 р.  

2. Планування роботи бібліотек ЗВО на 2021 р.  

3. Підведення підсумків проведення науково-практичної конференції «Бібліотечний 

менеджмент в контексті нового часу» 

4. Підведення підсумків лабораторії професійної майстерності з обміну досвідом  

«Бібліотечна співдружність та творчий взаємообмін» 

5. Нормативно-законодавча база у діяльності бібліотек  

6. Розгляд питань, які потребують спільного  узгодження і вирішення 

  Заходи методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці 

Назва заходу  

 

Місце, дата 

проведення 

Наук.-практ. онлайн-конф. «Бібліотека – місце традицій, простір 

іновацій»  

Бібліотека ВНМУ, 

9 грудня 2020 р. 

 

Наук.-практ. онлайн-семінар «Наукометричні напрямки роботи 

бібліотек ЗВО».   

Бібліотека ВНМУ, 

12 листопада 2020 р.  

 

9 грудня 2020 року в онлайн-режимі було проведено науково-

практичну конференцію «Бібліотека – місце традицій, простір 

іновацій». Фахова спільнота бібліотек ЗВО презентувала кращі практики 

та інноваційні напрямки діяльності сучасних університетських бібліотек: 

можливості використання соціальних мереж та інших інтернет-ресурсів 

для організації дистанційного обслуговування користувачів, розширення 

інноваційних та інформаційних можливостей бібліотек,  роботи бібліотек 

під час карантину тощо.  

 

  

Вітальне слово  

Неліна Кравчук, директорка Наукової 

бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова  

Сучасна університетська бібліотека – 

симбіоз  традицій та інновацій (з досвіду 

роботи НТБ Вінницького національного 

технічного  університету)  Олена Цвілишена, 

заступниця директорки  

Науково-технічної  бібліотеки ВНТУ  
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Бібліотека Вінницького педуніверситету в 

умовах виклику часу: пошук нових форм 

роботи   
Любов Воробйова, заступниця директорки 

Бібліотеки ВДПУ імені Михайла 

Коцюбинського   

Науково-дослідна діяльність  Наукової 

бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова  крізь 

призму десятиріччя 
Майя Мельник, заступниця директорки  

Наукової бібліотеки ВНМУ  ім. М. І. 

Пирогова 

 

Роль бібліотеки в науковому процесі 

університету 

Наталія Латуша, головний бібліотекар 

бібліотеки ВНАУ 

Онлайн-форми та складові успіху 

соціокультурної діяльності  бібліотеки   

Інна Гулик, завідувачка відділу культурно-

просвітницької роботи Наукової бібліотеки 

ВНМУ  ім. М. І. Пирогова 

Презентація видання “Вебкомунікація та 

бібліотека: технології успішної взаємодії”  

Ярослава Бондарчук, завідувачка науково-

методичного відділу Наукової бібліотеки 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова 

 

12 листопада 2020 року в рамках діяльності МО 

бібліотек ЗВО м. Вінниці відбувся науково-практичний 

онлайн-семінар «Наукометричні напрямки роботи 

бібліотек ЗВО». Фахову спільноту об’єднало прагнення  

обговорити питання розвитку бібліотечного простору 

університетських бібліотек задля ефективної інтеграції 

закладу вищої освіти до світового академічного простору 

в напрямку наукометричної діяльності. Євгенія Кулик - 

спікер заходу, керівниця центру інформаційної підтримки 

освіти та досліджень НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського, акцентувала увагу на ключових етапах 

професійної роботи бібліотеки в процесі науково-дослідної діяльності, поділилась 

практичним досвідом та напрацюваннями.   
 

Важливою функцією наково-методичного відділу бібліотеки є пошук креативних ідей 

та нових форматів діяльності. У цьому напрямку важливе місце посідає обмін досвідом та 

фахове спілкування в рамках участі в конференціях, семінарах, тренінгах та ін. 
 

Перелік заходів, у яких брали участь працівники бібліотеки, підвищуючи власний 

професійний рівень: 

конференцій - 7  

семінарів- 2 

вебінарів - 16 
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№ 

з/п 
Назва наукового форуму та місце проведення Термін проведення 

1.  

VII Зимова школа молодих бібліотекарів УБА «Soft skills 

бібліотечного лідера» 10-13 лютого 

2.  Онлайн-курс «Бібліотека – відкритий публічний простір» 31 березня  

3.  Онлай-конференція «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-

19». 
19 травня 

4.  Вебінар «Відкриття під час пандемії Covid 19: досвід 

Мюнхенської міської бібліотеки, Німеччина». 

17 червня 

5.  
Онлайн-вебінар «Як організувати віддалену роботу колективу 

університетської бібліотеки в умовах невизначеності?» 
21 червня 

6.  Онлайн-курс «Бібліотека – відкритий публічний простір» (30 

відеуроків)  
22-23 червня 

7.  Онлайн-курс  Prometheus «Word та Excel: інструменти і 

лайфхаки» (14 тем) 
1-2 липня 

8.  
Курс «Цифрова безпека та комунікація в онлайні» (1.41 год. 

відеолекцій) 
2 липня 

9.  
«Курс з креативності» від Cпільноти для навчання та 

викладання «Вище» та Британської Ради складався (5 лекцій) 
7 липня 

10.  
Вебінар «Академічна доброчесність – запорука успішного 

розвитку науки і держави». 
8 липня 

11.  
Онлайн-курс «Ефективні презентації» від Дзвенислави 

Новаківської (5 відеоуроків) 
8 липня 

12.  
Онлайн курс «Культура та політика: багатозначність 

(взаємо)зв’язків» 
22 липня 

13.  
Онлайн-презентація моделі «Чотири простори бібліотеки». 10 вересня 

14.  
XI Львівський міжнародний бібліотечний форум 

«Бібліотекарі: хто ми є?» 
15-20 вересня 

15.  
Онлайн-курс "Бібліотеки у досягненні Цілей сталого 

розвитку" 
30 вересня  

16.  
ІІ Міжнародна наук.-практ. конф. «Стратегії розвитку 

бібліотек: від ідеї до втілення» 
6-9 жовтня 

17.  
V Міжнародна конференція «University Library at a New Stage 

of Social Communications Development». 
8-9 жовтня 

18.  Онлайнове мережування молодих бібліотекарів Української 

бібліотечної асоціації 
22 жовтня 
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19.  Онлайн-вебінар “What can universities do to help graduates find 

employment this year” 

28 жовтня                              

20.  
Цикл вебінарів «Культурні та креативні індустрії для 

бібліотекарів»  
10–24 листопада  

 - «Культурні стратегії: стратегії залучення громадськості, 

фондів та бізнесу до інноваційних проєктів бібліотек» 
10 листопада 

 
- «Медіазв'язки у секторі креативних індустрій» 17 листопада 

 
- «Нематеріальна культурна спадщина та сталий розвиток 

громад: роль бібліотек» 
24 листопада 

21.  
Цикл онлайн-тренінгів «Мовний марафон» 

Листопад-грудень  

22.  
Онлайн конф. «Українська бібліотечна асоціація – виклики, 

дії, рішення» 
19-20 листопала 

23.  
Онлайн-семінар «Як не стати плагіатором мимоволі» 26 листопала 

24.  Школа керівників бібліотеки «Комунікація. Компетентності. 

Досвід». Тема: «Діалоги рівних. Бібліотеки ОТГ: практики і 

перспективи» 

27 листопада 

25.  Онлайн-семінар «Універсальна десяткова класифікація: нові 

можливості інформаційно-пошукової системи» 
3 грудня 

26.  Цикл вебінарів «Психологічні нюанси бібліотечної роботи» 

- «Бібліотекарі та користувачі: мистецтво порозумітися» 
9 грудня 

27.  ХІ Всеукраїнська наук. конф.  «Богданівські читання»  9-10 грудня 

28.  Міжнар. наук.-практ.онлайн-конф. «Медичні бібліотеки 

України: досвід, традиції, інновації»  
28 грудня  

 

                Методичні видання 
 

Протягом 2020 р. підготовлено видання  «Бібліотечний 

менеджмент в контексті нового часу» на основі провеленого 

онлайн-опитування у бібліотеках ЗВО м. Вінниця. За мету 

опитування не ставилось завдання визначити стан менеджменту 

управління в кожній окремій бібліотеці методичного об’єднання 

(МО). На основі анкетування здійснено не лише аналіз відповідей 

респондентів, а й представлено рекомендації та практичне 

пояснення головних аспектів, що виникаються під час діяльності 

та взаємодії у колективах. 

Підготовлено методичні рекомендації «Вебкомунікація та 

бібліотека: технології успішної взаємодії» серії «На допомогу 

бібліотечному фахівцю». На сторінках видання представлено 

підбірку вебінструментів та онлайн-платформ для створення 

різного виду бібліотечних продуктів. Крім опису ресурсу та 

посилання на електронну адресу представлено приклад 
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практичного застосування того чи іншого інструменту, що може входити до вебкейсу 

сучасного бібліотечного фахівця. 

В рамках науково-методичної діяльності було підготовлено аналіз опитування 

«Медіаграмотність: практичні навики та перспективи 

розвитку». У виданні представлені результати дослідження рівня 

медіаграмотності, проведеного серед студентів та науковців ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова. Отримані результати стануть орієнтиром для 

подальшого розвитку сучасного простору медіаграмотності науковця 

та студента, допоможуть у створенні нових форм та сервісів 

бібліотечного супроводу під час 

здійснення наукових досліджень та появи 

нових проєктів. 
 

  Бібліотечна статистика, збір та 

облік кількісних характеристик потребує 

пояснення та текстового аналізу для змістовного розуміння 

процесів бібліотечної діяльності. З цією метою у 2020 році 

здійснено збір та упорядкування «Аналізу діяльності 

методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці за 2019 рік». 

 Ознайомитись з досвідом та 

діяльністю університетських бібліотек 

можна на сторінках інформаційного 

віснику МО бібліотек ЗВО м. Вінниці «Бібліопростір». Головні 

теми, які розкривалися на сторінках видання пов’язані з 

дистанційною роботою бібліотек в період карантину, проєктною 

діяльністю, підтримкою та розвитком інноваційних ініціатив. 
 

Бібліотеки ЗВО м. Вінниці завжди активно та творчо 

підтримують ідеї креативних конкурсів, що сприяють розвитку 

творчого потенціалу бібліотекарів, вивченню нових електронних 

ресурсів, які можна використовувати в професійній діяльності.  

У 2020 р. року члени МО бібліотек ЗВО м. Вінниці у зв’язку з карантином у новому 

онлайн-форматі відсвяткували Всеукраїнський день бібліотек. Для привітання колег було 

змонтовано відео «Ми йдем по життю – і для нас книга світло». Переглянути відео можна за 

посиланням https://www.youtube.com/watch?v=5BCmvz42BIg.  

Також в рамках діяльності МО бібліотек ЗВО м. Вінниці до Всеукраїнського дня 

бібліотек 29 вересня 2020 р. було проведено «Бібліотечний марафон». До нього 

долучились: 

 НБ ВНМУ ім. М. І. Пирогова, створено лонгрід «З любовю до бібліотеки» – 

https://bit.ly/36fOb2p (Автор тексту Олена Горбенко);  

Бібліотека ВДПУ імені Михайла Коцюбинського – https://bit.ly/343IYYS;  

НТБ Вінницького національного технічного університету – https://bit.ly/347X0J9;  

Бібліотека ВТЕІ  КНТЕУ – https://bit.ly/2Sbgk2A;  

НБ Донецького національного університету імені Василя Стуса – https://bit.ly/36nXo.  

Бібліотекою Вінницького національного аграрного університету) https://bit.ly/36u0ecP.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5BCmvz42BIg
https://bit.ly/36fOb2p
https://bit.ly/343IYYS
https://bit.ly/347X0J9
https://bit.ly/2Sbgk2A
https://bit.ly/36nXo
https://bit.ly/36u0ecP
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Конкурси: організація та участь 

Конкурси фахової та професійної майстерності є однією з ефективних форм 

стимулювання потреби в оновленні професійних знань, творчому пошуку, удосконаленні 

навичок професійної діяльності та популяризації фахових здобутків. Це створює творчу 

атмосферу, накладає певну відповідальність за рівень професійної підготовки співробітників, 

забезпечує можливість не тільки виявляти фахові знання, професійну компетентність, а й 

загальну ерудицію, ділові якості особистості, тощо. 

В рамках діяльності МО бібліотек ЗВО м. Вінниці до Всеукраїнського дня бібліотек 

Наукова бібліотека ВНМУ ініціювала міжбібліотечний флешмоб серед бібліотек ЗВО м. 

Вінниці. 29 вересня 2020 р. було проведено «Бібліотечний марафон». Кожна бібліотека 

учасниця презентувала власну діяльність. 

Підтримувала бібліотека й творчі ініціативи та проєкти Молодіжної секції УБА, 

долучившись до  конкурсу «Книжкові герої серед нас». Було створено два книжкові образи 

(Леся Українка «Лісова пісня» образ Мавки Польової, та Стівен Кінк «Воно» образ Кловуна 

Пенівайза).  

       Традиційно долучилися до щорічного конкурсу на девіз УБА на наступний рік. Головна 

концепція, яка висвітлювалася у девізі, полягала у відображенні ролі бібліотеки в сучасному 

світі. Фахівці бібліотеки надіслали на конкурс такі варіанти: «Бібліотека – інтелект в 

просторі комфорту», «Бібліотека – простір без 

обмежень і без меж», «Бібліотеки об’єднуються і 

об’єднують». 

Творчі конкурси для молоді – це ефективний 

спосіб пошуку нового, прояву фантазії й 

винахідливості. Вони дозволяють удосконалювати й 

повніше виявляти творчий потенціал, виявляють 

талановиту молодь. Серед студентів бібліотека провела 

фотоконкурс «Бібліотека – територія освідчення в 

коханні». Організатори пропонували авторам представити свій унікальний погляд на світ, 

показати те, що наповнює емоціями, змушує серце битися частіше, завмирати від радісного 

хвилювання. На конкурс були подано 15 емоційних портретних знімків, які на довгі роки 

збережуть спогади про прекрасні моменти студентських років. 

Кожен знімок - це чиясь історія, яка майстерно переплітається з 

іншими. 14 лютого, в День усіх закоханих, були визначені 

переможці.  

Також вдруге було проведено конкурс «Поетичні віражі 

2020». Зважаючи на карантинні обмеження, було прийнято 

рішення про проведення онлайн-конкурсу. Це був перший 

досвід організації заходу в такому форматі. Цьогорічний захід 

було присвячено творчості відомої української поетеси  Ліни 

Костенко, яка відзначає свій поважний ювілей. Традиційно 

конкурс проводився у двох номінаціях: декламування поезій 

Ліни Костенко або  власного твору.  

 

 


